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B ชี้้�ธุุรกิิจขนส่่งปีีนี้้�โดดเด่่น
เร่่งเจรจาพัันธมิิตร
เพิ่่�มรถหััวลากกว่่า 100 คััน

บีี จิิสติิกส์์ ชี้้�ธุุรกิิจขนส่่งปีีนี้้�มีีแนวโน้้มเติิบโต
โดดเด่่ น สะท้้ อ นจากไตรมาส 1/65 ราย
ได้้ ก ารให้้ บริิ ก ารขยายตัั ว เกืื อ บ 15% เร่่ ง
เจรจาพัั น ธมิิ ต รเพิ่่� ม รถหัั ว ลากกว่่ า 100
คััน รองรัับการใช้้บริิการขนส่่ง จากปััจจุุบััน
ที่่� มีี ร ถให้้ บริิ ก ารรวมซัั บค อนแทรค 166
คัั น เผยลูู ก ค้้ า ”กลุ่่�มเครื่่� อ งดื่่� ม -ข้้ า วสารอาหารสัั ตว์์ ” มาแรง ส่่ ว นธุุ ร กิิ จ ”จำำ�หน่่ า ย
น้ำำ��ดิิ บ ”ขยายตัั ว ต่่ อ เนื่่� อ ง ล่่ า สุุ ด ได้้ ข ยาย
สััญญาลููกค้้าเดิิมออกไปอีีก 5 ปีี แถมจ่่อเซ็็น
สััญญาลููกค้้าใหม่่จำำ�หน่่ายเพิ่่�มอีีก 1.5 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

ดร.ปััญญา บุุญญาภิิวัฒ
ั น์์  ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท บีี จิิสติิกส์์
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  B เปิิดเผยว่่า

ทิิศทางของธุุรกิิจขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ในปีีนี้้�
มีีแนวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�อง สะท้้อนได้้จากผล
ประกอบการไตรมาส1/2565 รายได้้ จ าก
การให้้บริิการขนส่่งเติิบโตเกืือบ 15% โดยปีี
นี้้�บริษั
ิ ท
ั เตรีียมเพิ่่�มรถหััวลากในส่่วนของซัับ
คอนแทรคที่่�เป็็นพัันธมิิตรกว่่า 100 คััน เพื่่�อ
รองรัับความต้้องการของลููกค้้า หลัังจากที่่�
บริิษััทได้้มีีการขยายการให้้บริิการไปในกลุ่่�ม
ลููกค้้าที่่�หลากหลายมากขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�ม
ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม ข้้าวสาร และอาหารสััตว์์
ที่่�มีีปริิมาณความต้้องการใช้้บริิการสููงมาก
จากปััจจุุบัันที่่�บริิษััทมีีรถหััวลากจำำ�นวน 66
คััน และซัับคอนแทรคที่่�เป็็นพัันธมิิตรของ
บริิษัทอี
ั ีก 100คััน

ส่่วนสถานการณ์์ราคาน้ำำ��มัน
ั ที่่�ปรับ
ั เพิ่่�มขึ้น
้� สููง
อย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�น ดร.ปััญญา กล่่าวว่่า ได้้ส่ง
่
ผลกระทบต่่อความต้้องใช้้บริก
ิ ารขนส่่งของ
ลููกค้้าเดิิมที่่�มีีปริิมาณการใช้้บริิการลดลง
แต่่บริิษััทได้้มีีการขยายฐานลููกค้้าที่่�กว้้าง
ขึ้้�นในหลากหลายอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ภาพ
รวมปริิมาณการใช้้บริก
ิ ารขนส่่งยัังเติิบโตสููง
ส่่วนต้้นทุุนพลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้น
้� นั้้�นลููกค้้าจะเป็็น
ผู้้�รัับภาระอยู่่�แล้้ว

น้ำำ��ดิิบได้้ประมาณ 5-8 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพดิินฟ้้าอากาศ นอกจาก
นี้้�บริษั
ิ ทดั
ั ง
ั กล่่าวก็็อยู่่�ในระหว่่างศึึกษาแผนที่่�
จะนำำ�หุ้้�นเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
โดยเบื้้�องต้้นตั้้�งเป้้าหมายว่่าจะนำำ�หุ้้�นเข้้าจด
ทะเบีียนในตลาดได้้ภายใน 2-3 ปีี

“ปีีนี้้�กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีการขยายตััวสููงมาก แม้้
ราคาน้ำำ��มัั น แพง แต่่ B มีี ฐ านลูู ก ฐานค้้ า
เติิ บ โตสูู ง มาก โดยเฉพาะลูู ก ค้้ า ใหม่่ ๆ ใน
กลุ่่�มอุุ ต สาหกรรม ข้้ า วสาร อาหารสัั ตว์์
และเครื่่� อ งดื่่� ม ทำำ� ให้้ บริิ ษัั ทต้้ อ งเร่่ ง เจรจา
พัันธมิิตรซัับคอนแทรค เพื่่�อหารถหััวลาก
เพิ่่�มขึ้้�น” ดร.ปััญญา กล่่าว
สำำ�หรับ
ั ธุุรกิิจจำำ�หน่า่ ยน้ำำ��ดิบที่่
ิ ดำ
� ำ�เนิินการโดย
บริิ ษััทร่่วมทุุ น คืื อ บริิ ษััท เทพฤทธา จำำ�กััด
ภายหลัังจากที่่�ได้้มีีการซื้้�อที่่�ดิินเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อ
รองรัับแหล่่งน้ำำ�� บริิษััทได้้มีีการต่่อสััญญา
ลูู ก ค้้ า รายเดิิ ม ไปอีี ก 5 ปีี ในการจำำ�หน่่ า ย
น้ำำ��ดิิบอีีก 1.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี และ
ล่่าสุุดบริิษัท
ั เตรีียมเซ็็นสััญญาฉบัับใหม่่
เพื่่�อที่่�จะจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบให้้กัับลููกค้้ารายใหม่่
ปริิมาณ 1.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี และ
เมื่่�อรวมกัับลููกค้้ารายอื่่�นๆ ปีีนี้้�บริิษััทคาดว่่า
จะสามารถจำำ�หน่า่ ยน้ำำ��ดิบ
ิ ได้้ประมาณ 5 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร จากกำำ�ลัง
ั ผลิิตที่่ส
� ามารถผลิิต

อย่่ า งไรก็็ ต ามแผนการลงทุุ น ของกลุ่่�ม B
ยัังเป็็นไปตามแผนยุุทธศาสตร์์ที่่�โฟกััสใน 2
ธุุรกิิจหลัักคืือ กลุ่่�มธุุรกิิจขนส่่งและโลจิิสติิ
กส์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ Green
Logistics และธุุรกิิจสาธารณููปโภคที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือ Green Utilities
ส่่วนการลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล เนื่่�องจาก
บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงการเติิบโตของคริิปโทเค
อร์์เรนซีี (Cryptocurrency) อย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
ผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
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คาดผลงาน Q2/65 โตต่่อเนื่่�อง
จากไตรมาสแรกปีีนี้้� ทั้้�งปีี โต 50%
จากทุุกธุุรกิิจในเครืือ หนุุน

BRR ประกาศผลงานงวดไตรมาส 1 ปีี
65 บุ๊๊�คกำำ�ไร 425.09 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
128.73% รายได้้จากการขายและบริิการ
อยู่่�ที่่� 2,212.21 ล้้านบาท เติิบโต 126.88%
เทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน รัับผล
บวกจากราคาน้ำำ��ตาลเพิ่่�มสููงขึ้้�นและรัับ
อานิิสงส์์เงิินบาทอ่่อนค่่า ทำำ�ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจ
กลัับมามีีกำำ�ไร ประเมิินปีี 65 กำำ�ไรฟื้้�นตััว
ต่่ออย่่างมีีนััยสำำ�คััญเหตุุมีีคำำ�สั่่�งซื้้�อบรรจุุ
ภััณฑ์์ชานอ้้อยในมืือรอรัับรู้้�รายได้้ มั่่�นใจ
กลุ่่�มธุุรกิิจโตในทุุกมิิติิ เชื่่�อรายได้้พุ่่�ง 50%
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนได้้ตามแผน

นายอนัันต์์ ตั้้�งตรงเวชกิิจ ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร  บริิ ษัั ท  น้ำำ��ต าล
บุุรีรั
ี ัมย์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) หรืือ BRR

เปิิดเผยว่่า ผลประกอบการของบริิษััทฯ
งวดไตรมาส 1 ปีี 2565 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไร
สุุทธิิ 425.09 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 239.25
ล้้านบาท ซึ่่�งเติิบโตอย่่างชััดเจน 128.73%
จากงวดเดีียวกัันของปีี 2564 ที่่�มีีกำำ�ไร
185.85 ล้้านบาท สาเหตุุที่่�กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากได้้รัับผลบวกจากราคาน้ำำ��ตาล
เพิ่่�มสููงขึ้้�น และค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่า โดย
มีีรายได้้จากการขายและบริิการอยู่่�ที่่�
2,212.21 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,237.14 ล้้าน
บาท หรืือคิิดเป็็น 126.88% เทีียบกัับงวด
เดีียวกัันของปีีก่อ
่ นที่่�มีร
ี ายได้้อยู่่�ที่่� 975.07
ล้้านบาท รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสาเหตุุหลัักมา

จากการปรัับแผนส่่งมอบน้ำำ��ตาลในช่่วงปีี
2564 มาส่่งมอบในปีี 2565 ทำำ�ให้้ปริม
ิ าณ
การขายน้ำำ��ตาลเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน
69,084 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตรา 244%
รวมถึึงราคาขายน้ำำ��ตาลเฉลี่่�ยในปีี 2565
ปรัั บตัั ว สูู ง ขึ้้� น ตามราคาตลาดโลก เมื่่� อ
เทีียบกัับปีี 2564 เฉลี่่�ย 10% ต่่อตัันน้ำำ��ตาล
สำำ�หรับศั
ั ก
ั ยภาพการเติิบโตของกลุ่่�มธุุรกิิจ
BRR ในปีี 2565 บริิษััทวางเป้้าหมายราย
ได้้เติิบโต 50% เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ
่ น เหตุุจาก
ทุุกธุุรกิิจในเครืือเติิบโต หนุุนรายได้้เติิบโต
แข็็งแกร่่ง และมุ่่�งสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบ
New S Curve ที่่�เน้้นความยั่่�งยืืนและใส่่ใจ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชานอ้้อย อีีก
ทั้้�งธุุรกิิจหลัักมีีแนวโน้้มขาขึ้้�นจากความ
ต้้องการน้ำำ��ตาลในตลาดโลกขยายตััว
ประกอบกัับปริม
ิ าณผลผลิิตน้ำำ��ตาลที่่�ออก
สู่่�ตลาดมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้น
้� รวมทั้้�งรายได้้จาก
ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์จากชานอ้้อยขยายตััว
มากขึ้้�น
“กลยุุทธ์์การเติิบโตของ BRR เรามีีแผน
มุ่่�งสู่่�การเติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืื น เนื่่� อ งจากสิิ น ค้้ า
โภคภััณฑ์์มีีความผัันผวนสููง และเพื่่�อลด
การพึ่่�งพารายได้้จากธุุรกิิจน้ำำ��ตาลเพีียง
อย่่างเดีียว บริิษัท
ั ฯ จึึงได้้ลงทุุนธุุรกิิจบรรจุุ
ภััณฑ์์จากชานอ้้อย ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิ ษัั ท ชูู ก าร์์ เ คน อีี โ คแวร์์ จำำ�กัั ด

(SEW) และได้้หาพัันธมิิตรที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพมา
ร่่วมลงทุุนธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลอััดแท่่ง
(Wood pellet) เป็็นการบริิหารความเสี่่�ยง
และต่่อยอดผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ห
� ลากหลาย” นาย
อนัันต์์ กล่่าว
โดยกลุ่่�มธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์จากชานอ้้อย
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ชููการ์์เคน
อีีโคแวร์์ จำำ�กััด (SEW) คาดว่่าในปีี 2565
จะกลัับมามีีกำำ�ไร จากการเดิินเครื่่�องได้้เต็็ม
กำำ�ลัง
ั การผลิิตสอดคล้้องกัับคำำ�สั่่ง
� ซื้้�อจาก
ลููกค้้าต่่างประเทศซึ่่�งเป็็นสััญญาจองซื้้�อ
ระยะยาวเฟสแรกรวมจำำ�นวนกว่่า 15 ล้้าน
ชิ้้�นต่่อเดืือน และในประเทศประมาณ 3 ล้้าน
ชิ้้�นต่่อเดืือน โดยเตรีียมขยายเฟส 2 ในช่่วง
ครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2565 โดยจะใช้้วััตถุุดิิบ
เยื่่�อชานอ้้อย (เยื่่�อสีีน้ำำ��ตาล) ซึ่่�งเป็็นโนว์์ฮา
วเฉพาะของบริิษััท ได้้ตั้้�งงบลงทุุนไว้้ราว
100 ล้้านบาท สำำ�หรัับลงทุุนในเครื่่�องจัักร
เพิ่่�มอีีก 7 เครื่่�อง
“ทิิศทางของธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์จากชาน
อ้้อยในปีีนี้้� แนวโน้้มกลัับมาเติิบโตโดดเด่่น
ซึ่่�งอยู่่�ในเทรนด์์ของโลก สามารถกลัับมา
ทำำ�กำำ�ไรได้้เนื่่�องจากมีีออเดอร์์ลููกค้้าจาก
ต่่างประเทศที่่�มีีเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�องหลััง
จากสถานการณ์์โควิิดคลี่่�คลาย ปััจจุุบััน
มีีคำ�สั่่
ำ �งซื้้�อเป็็นสััญญาระยะยาวแล้้วกว่่า
90%” นายอนัันต์์ กล่่าว
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BRR

คาดผลงาน Q2/65 โตต่่อเนื่่�อง
จากไตรมาสแรกปีีนี้้� ทั้้�งปีี โต 50%
จากทุุกธุุรกิิจในเครืือ หนุุน

นอกจากนี้้� BRR ยัังลุุยเสริิมทัพด้
ั ว
้ ยธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลอััด
แท่่ง (Wood pellet) โดยได้้จััดตั้้�งบริิษััท บีีอาร์์อาร์์ กรีีน โฮ
ลดิ้้�ง จำำ�กััด (BGH) ตอกย้ำำ��การแตกไลน์์ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
Wood pellet ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ส่่วนความคืืบหน้้าโครงการ Wood pellet ในสปป.ลาว อยู่่�
ระหว่่างเตรีียมการก่่อสร้้างโรงงาน คาดจะเริ่่�มก่อ
่ สร้้างโรงงาน
ภายในช่่วงเดืือนมิิ.ย.-ก.ค.นี้้� และจะเดิินเครื่่�องเชิิงพาณิิชย์์
ได้้ตามแผนภายในไตรมาส 2 ปีี 2566 มีีขนาดกำำ�ลัังผลิิต
100,000 ตััน/ปีี โดยบริิษัท
ั Kyuden Mirai Energy หรืือ KME
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทญี่่�ปุ่่�นที่่�ร่่วมลงทุุนและเป็็นผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนให้้เงิิน
ลงทุุนดอกเบี้้�ยต่ำำ�� ได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อระยาว 15 ปีีแล้้ว

ส�ำหรับแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะเติบโตต่อ
เนื่องจากไตรมาสแรก รับปัจจัยเชิงบวกด้วยราคาน�้ำมันที่มี
การปรับตว
ั สูงขน
ึ้ เป็นระยะๆ บวกกับสภาพอากาศในบราซิลซึ่ง
ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยในพื้นที่เพาะปลูกลดลง อีกทั้งภาพรวม

ของเศรษฐกิจโลกที่มแ
ี นวโน้มว่าอาจเกิดวิกฤติการขาดแคลน
อาหารทัว
่ โลก ส่งผลดีตอ
่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด รวม
ถึงน�้ำตาล แม้จะมีข่าวออกมาว่าปริมาณน�้ำตาลส่งออกจาก
อินเดีย เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.00 - 2.50 ล้านตัน ส่งผล
ให้ตลาดน�้ำตาลลดแรงกดดันเรือ
่ งการขาดดุลน�้ำตาลในปีนล
ี้ ง
บ้าง

“อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดน�้ำตาลยังเป็นไปใน
เชิงบวก โดยคาดการณ์ว่าราคาน�้ำตาลทรายดิบในระยะเวลา
2 – 3 เดือนนี้จะอยู่ในช่วงราคา 18.50-20.50 เซนต์/ปอนด์
เนื่องด้วยปัจจัยที่มาสนับสนุนราคาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้าง
ต้น โดยสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลดีตอ
่ ภาพรวมธุรกิจส่งออก
น�้ำตาลของไทยในปี 2565 โดยผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี
2564/65 ของโรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์อยู่ที่ 2.37 ล้านตัน สูง
กว่าฤดูการผลิตทแ
ี่ ล้วประมาณ 32% ประกอบกับสถานการณ์
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อรายได้จากการ
ส่งออกน�้ำตาล และภาพรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัท”
นายอนันต์ กล่าว
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CNT

เล็็งปรัับเป้้ารายได้้ปีี65 เหลืือ 6.2 พัันลบ.
จากเดิิมคาด 6.5 พัันลบ.
หลัังชนะประมููลงานน้้อย

CNT เล็็งปรัับเป้้ารายได้้ปีี65 เหลืือ 6.2 พัันลบ. จากเดิิมคาด 6.5
พัันลบ. หลัังชนะประมููลงานน้้อย ระบุุช่่วงที่่�เหลืือของปีี เดิินหน้้า
ประมููลงานใหม่่ 1.25 หมื่่�นลบ. หวัังว่่าจะได้้งานเข้้ามา 5 พัันลบ.

สำำ�หรัับมููลค่่างานในมืือ(Backlog) ณ สิ้้�นไตรมาส1/65 บริิษัท
ั ฯ
มีีอยู่่�ที่่� 12,000 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นงานภาคเอกชน 45% ,งานภาค
รััฐ 35%, งานไฮเวย์์ 14% โดยงานในมืือดัังกล่่าวเป็็นงาน Long
term 82% และอีีก19% เป็็นงาน Short term

นายสุุรศัักดิ์์� โอสถานุุเคราะห์์ กรรมการและผู้้�ช่่วย ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปีน้ี งานโครงการใหม่ๆ
กรรมการผู้้�จัั ด การ  บริิ ษัั ท คริิ ส เตีี ย นีี แ ละนีี ล เส็็ น เริ่มมี แ นวโน้ ม ดี ข้ี น อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ ค วามคั ด แย้ ง
(ไทย) จำำ�กััด (มหาชน) CNT เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ วางเป้้า ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ก็สง่ ผลกระทบให้งานชะลอลงเช่นกัน ส่วน
หมายรายได้้ปีี 2565 ไว้้ที่่� 6,500 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตามต้้อง
ยอมรัับว่า่ อาจจะต้้องมีีการปรัับเป้้าหมายอีีกครั้้�งหลัังจบไตรมาส
2/65 โดยอาจจะปรัับลงมาเหลืือ 6,200 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับ
ปีีก่่อน เนื่่�องจากงานใหม่่เข้้ามาน้้อยลง จากการที่่�บริิษััทฯ ชนะ
ประมููลงานน้้อย โดยชนะประมููลงานใหม่่ราว 500 ล้้านบาท

ทั้้�งนี้้�แผนการประมููลงานใหม่่ ปีีนี้้�บริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าประมููลงานใหม่่
21,000 ล้้านบาท โดยในไตรมาส 1/65 ประมููลแล้้ว 8,500 ล้้าน
บาท ได้้งานใหม่่มา 540 ล้้านบาท ที่่�เหลืืออีีก 12,500 ล้้านบาท
จะประมููลในอีีก 3 ไตรมาสที่่�เหลืือ โดยหวัังว่่าจะได้้งานเข้้ามา
5,000 ล้้านบาท

สถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบไม่มีมากแล้ว

ด้้านราคาน้ำำ��มัน
ั และราคาวััสดุุก่อ
่ สร้้างที่่�ปรับตั
ั ว
ั เพิ่่�มขึ้น
้� ส่่งผลให้้
ต้้นทุุนของบริิษััทฯ ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างแน่่นอน แต่่บริิษััทฯ ได้้
เตรีียมแผนรัับมืือ โดยในส่่วนของราคาวััสดุุก่่อสร้้าง เช่่นเหล็็ก
เส้้น บริิษััทฯ จะมีีการเจรจากัับลููกค้้า โดยให้้ลููกค้้าเป็็นผู้้�รัับผิิด
ชอบ เพื่่�อลดผลกระทบดัังกล่่าว หรืือบางโคงการที่่�มีีระยะเวลา
ก่่อสร้้างไม่่นานบริิษััทฯ ก็็จะซื้้�อวััตถุดิ
ุ ิบไว้้ล่่วงหน้้า
อนง
ึ่ ไตรมาส 1/65 ทีผ
่ า่ นมา บริษท
ั ฯ ท�ำรายได้ได้ 1,200 ล้านบาท
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กููรููหุ้้�นเชีียร์์ซื้อ 
้� INSET
เคาะเป้้า 7.60 บ. จัับตาครึ่่�งปีีหลััง
คว้้างานยัักษ์์ หนุุนผลงานโตกระฉููด!
ออลไทม์์ไฮต่่อเนื่่�อง

กููรููหุ้้�นจาก บล.เอเซีียพลััส เชีียร์์ "ซื้้�อ" หุ้้�น
INSET ราคาเป้้าหมาย 7.60 บาท อิิง PER
30 เท่่า ตามกระแส Tech อนาคต คาด
กำำ�ไรฟื้้�นตััวตั้้�งแต่่ Q2 และโตเด่่นในช่่วง
ครึ่่� ง หลัั ง ของปีี นี้้� แถมมีี โ อกาสคว้้ า งาน
ยัักษ์์ หนุุนรายได้้และกำำ�ไร โตก้้าวกระโดด
ฟากผู้้�บริิหาร "ศัักดิ์์�บวร พุุกกะณะสุุต"
โชว์์ Backlog แน่่นกว่่า 2.3 พัันล้้านบาท
พร้้อมเดิินหน้้าเข้้าร่่วมประมููลงานใหม่่เพิ่่�ม
มั่่�นใจรายได้้โต 15-20% ตามนััด ดัันผลงา
นออลไทม์์ต่่อเนื่่�อง
บริิ ษัั ท หลัั ก ทรัั พ ย์์ เอเซีี ย พลัั ส  จำำ�กัั ด
แนะนำำ�ซื้อ หุ้้�
้�
น บริิษััท อิินฟราเซท จำำ�กััด
(มหาชน) (INSET) ราคาเป้้าหมาย 7.60
บาท ประเมิิน FV ปีี 65 ที่่� 7.6 บาท อิิง PER
30 เท่่า ตามกระแส Tech อนาคต ทั้้�งนี้้�
ราคาหุ้้�นปรัับตัว
ั ลดลงไปกว่่า 20% ในรอบ
1 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา รัับแรงกดดัันจากแรงขาย
หุ้้�น INSET ที่่�แปลงมาจาก INSET-W1 และ
รัับงบไตรมาส 1/65 ที่่�อ่่อนตััว ช่่วง Low
season ไปมากแล้้ว โดยให้้น้ำำ��หนัักกำำ�ไร
ฟื้้�นตััวตั้้�งแต่่ไตรมาส 2/65 เป็็นต้้นไป และ
โดดเด่่ น ในช่่ ว งครึ่่� ง หลัั ง ของปีีนี้้� ในขณะ
ที่่�ระยะยาวมีีโอกาสลุ้้�นคว้้างานยัักษ์์ที่่�ขัับ
เคลื่่�อนให้้กำำ�ไรเติิบโตก้้าวกระโดด
ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายวิิจััยยัังคงประมาณการกำำ�ไรปีี
2565 อยู่่�ที่่� 196 ล้้านบาท เติิบโต 14.7%

yoy ภายใต้้ Backlog ปััจจุุบัันรองรัับการ
รัับรู้้�เป้้าหมายรายได้้ปีี 2565 ที่่� 1.7 พัันล้้าน

นายศัักดิ์์�บวร พุุกกะณะสุุต  กรรมการผู้้�

บาท ไปแล้้วกว่่า 70%

จััดการ บริิษัท
ั อิินฟราเซท จำำ�กัด
ั (มหาชน)
(INSET) กล่่าวว่่า มั่่�นใจว่่าแนวโน้้มผลการ

บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเซีีย พลััส มองว่่ า

ดำำ� เนิิ น งานในปีี นี้้� จะเป็็ น ไปตามแผนงาน

ทิิศทางกำำ�ไรของ INSET จะดีีขึ้้�นในงวด

ที่่� วางไว้้ โดยวางเป้้ าหมายรายได้้ เติิ บ โต

ไตรมาส 2/65 และคาดว่่าจะโดดเด่่นใน

15-20% เทีียบปีีที่่�ผ่่านมา โดยได้้รัับปัจจั
ั ัย

ช่่วงครึ่่�งหลัังของปีีนี้้� โดย Backlog หลััง

สนัับสนุุนจากงานด้้าน Data Center และ

การรัับรู้้�รายได้้งวดไตรมาส 1/65 อยู่่�ที่่�

ระบบ Cloud Service ทำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการที่่�

ราว 2.3 พัันล้้านบาท ลดลงเล็็กน้้อยจาก

เร่่งขยายและพััฒนา เพื่่�อรองรัับกับ
ั การใช้้

ต้้นปีีที่่� 2.4 พัันล้้านบาท จากการรัับรู้้�ราย

งานที่่�เพิ่่�มขึ้น
้� ในปััจจุบั
ุ น
ั เป็็นเท่่าตััว ซึ่่�งจะทำำ�

ได้้บางส่่วนและงานใหม่่ที่่เ� ข้้ามาในระดัับใกล้้

ให้้บริษั
ิ ท
ั ฯมีีโอกาสได้้รับ
ั งานอย่่างต่่อเนื่่�อง

เคีียงกััน เนื่่�องจากช่่วงต้้นปีีเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น

รวมถึึงมีีงานประมููลไม่่ต่ำำ��กว่่า 2,000 ล้้าน

การประมููลงานต่่างๆ

บาท ในปีีนี้้�ที่่�บริิษัท
ั ฯพร้้อมเข้้าร่่วมประมููล
และมีี โ อกาสได้้ ง านเพิ่่� ม ผลัั ก ดัั น ผลการ

ขณะที่่�แนวโน้้มระยะถััดไปคาดหวัังงานใหม่่

ดำำ�เนิินงานในปีีนี้้�เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด

เข้้ามาเติิมใน Backlog มากขึ้้�น โดยใน

สร้้างสถิิติิสููงสุุดใหม่่ต่่อเนื่่�อง

ไตรมาส 2/65 บริิษััทฯได้้มีีการประกาศ
ลงนามสััญญาจ้้างงาน Data center ไป

ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ต้้นปีีที่่�ผ่่านมาสามารถประมููล

2 งานเป็็นโครงการ Vayu Ready ของ

งานได้้ 2 โครงการ ได้้แก่่ 1.งานท่่อร้้อย

กรุุงไทยคอมพิิวเตอร์์เซอร์์วิิส มููลค่่า 64

สาย บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด

ล้้านบาท และโครงการของราชวิิทยาลััย

(มหาชน) (NT) มููลค่่า 158.85 ล้้านบาท และ

จุุฬาภรณ์์ 77 ล้้านบาท และปััจจุุบัันอยู่่�

2.งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้าน Data Center

ระหว่่างเข้้าประมููลงาน 2-3 งาน จาก Big

จำำ�นวน 2 โครงการมููลค่่ารวม 141.31 ล้้าน

player และต่่างประเทศ เข้้ามาเพิ่่�มมููลค่่า

บาท ส่่งผลให้้ปัจจุ
ั บั
ุ น
ั มีี Backlog ประมาณ

ราว 400-500 ล้้านบาท และรองานจาก

2,330 ล้้านบาท ซึ่่�งจะทยอยรัับรู้้�รายได้้

ทางภาครัั ฐ ในครึ่่� ง หลัั ง ของปีี นี้้� อีี ก ราว

อย่่างต่่อเนื่่�อง

800-1,000 ล้้านบาท
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IRPC

ตั้้�งงบลงทุุนปีี65 ราว 2 หมื่่�นลบ.
ใช้้ซ่่อมบำำ�รุุงประจำำ�ปีีและซื้้�อกิิจการ

นางสมฤดีี เจริิญครองสกุุล ผู้้�จัด
ั การ
ส่่วนนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท ไออาร์์
พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน) IRPC เปิิดเผย
ว่่า บริิษััทฯคาดว่่าแนวโน้้มการดำำ�เนิิน

อดธุรกิจเดิมและธุรกิจเมกะเทรนด์ รวม

ที่เพิ่มขึ้นจากการคลายล็อคดาวน์ การ

ถง
ึ ธุรกิจใหม่ๆทีไ่ ม่เกีย
่ วข้องกับปโิ ตรเคมี

ด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการใช้

ซึ่งบริษท
ั ได้วางงบลงทุนระยะยาว10ปี ไว้

ยานพาหนะทีเ่ พิ่มขน
ึ้ ประกอบกับจ�ำนวน

ราว 41,000 ล้านบาท

ซัพพลายตึงตัวจากปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนก็มส
ี ว
่ นส�ำคัญ

ธุุรกิิจในปีี 65 จะเติิบโตดีีต่อ
่ เนื่่�อง พร้้อม
วางงบลงทุุนปีี65 ไว้้ราว 20,000 ล้้าน

สำำ�หรับ
ั กลยุุทธ์ก
์ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจ ปััจจุบั
ุ น
ั

ที่ท�ำให้จ�ำนวนน�้ำมันดิบในรัสเซียออกมา

บาท เพื่่�อใช้้สำำ�หรับ
ั งานซ่่อมบำำ�รุง
ุ ประจำำ�

บริิษััทฯเริ่่�มปรัับการทำำ�งานและมองหา

สู่ตลาดได้น้อย ส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบ

ปีี ซึ่่�งในปีีนี้้บริ
� ษั
ิ ท
ั ฯมีีแผน Maintenance

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆให้้ต่่อยอดรายได้้ขึ้้�น

พุ่งสูงขึ้น

shutdown หรืือการปิิดซ่่อมบำำ�รุุงโรง

ไป และมีี มูู ล ค่่ า มากขึ้้� น เช่่ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์

กลั่่�น ในช่่วงเดืือน ต.ค.-พ.ย.65 เป็็นระยะ

ปิิ โ ตรเคมีี โลวคาร์์ บ อน ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์

เวลาประมาณ 1 เดืือน และส่่วนเงิินลงทุุน

แบบ Specialty ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับ

ที่่�เหลืือราว 8,900 ล้้านบาท จะนำำ�ไปใช้้

แบตเตอรี่่� EV เป็็นต้้น

สำำ�หรัับเข้้าซื้้�อกิิจการ (M&A)

ทั้้�งนี้้� บริิษัท
ั ฯยัังมองว่่าอััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินในปััจจุุบััน พบว่่าเงิินบาทแข็็งค่่าขึ้้�น
ทำำ�ให้้มีผ
ี ลต่่อผลประกอบการของบริิษัท
ั
แต่่เป็็นผลดีีในกลุ่่�มหนี้้�ที่่�บริิษััทมีีอยู่่� ซึ่่�ง
ด้านปัจจัยราคาน�้ำดิบที่ปรับตัวขึ้น

หากบาทแข็็งค่่าขึ้้�นจะเป็็นผลดีีต่่อหนี้้�

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายก�ำไร

มากว่ า 17เหรี ย ญ ในช่ ว งต้ น ปี ที่ ผ ่ า น

สิินที่่�บริิษััทมีีอยู่่� ราว 140ล้้านเหรีียญ

ก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด

มา และประเมิ น ว่ า ราคาน�้ำมั น ดิ บทั้ ง ปี

ขณะที่่�ส่่วนต่่างด้้านราคาวััตถุุดิบ
ิ ของ

จ�ำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ระดับ 30,000

จะอยู่ในค่าเฉลี่ยราว 90-100 เหรียญ

ผลิิตภััณฑ์์ปริิโตเคมีีที่่�ปรัับตััวลดลง

ล้านบาท ในปี 73 ซึ่งจะมาจากการเข้า

สหรัฐฯ/บาร์เรล โดยบริษัทมองว่าเป็น

ทำำ�ให้้ผู้้�ซื้้อ
� ชะลอการซื้้�อกัักตุุนไปบ้้างเพื่่�อ

ลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง
้ จากการต่อย

ผลมาจากดีมานด์ความต้องการน�้ำมัน

รอราคาที่่�อาจจะลดลงมากกว่่านี้้�
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เสิิร์์ฟสิินค้้าใหม่่เสริิมยอดขาย Q2
ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ รัับซััมเมอร์์

TA C C เ ดิิ น หน้้ า พัั ฒ น า สิิ น ค้้ า แ ล ะ
แคมเปญใหม่่ ต้้อนรัับอากาศร้้อนช่่วง
ซัั ม เมอร์์ เริ่่� มจ ากสิิ น ค้้ า ท้้ า ให้้ ล อง!
เครื่่�องดื่่�มยููซุุผสมเนื้้�อเปลืือกส้้ม 4 เมนูู
ได้้แก่่ ชาส้้มยููซุุสโนว์์ไอซ์์-อเมริิกาโน่่ส้้ม
ยููซุุเย็็น-อเมริิกาโน่่ส้้มยููซุุ สโนว์์ไอซ์์-ส้้ม
ยููซุุโซดาเย็็น วางจำำ�หน่่ายใน 7-Eleven
All Cafe ทุุกสาขาทั่่�วไทย และ Mango
Series มีีให้้เลืือก 3 เมนูู ได้้แก่่ Mango
Yogurt Smoothie-Iced Mango
Soda-Mango Smoothie วางจำำ�หน่า่ ย
ใน Jungle Café มั่่� น ใจอัั พ ยอดขาย
ไตรมาส 2 โตต่่อเนื่่�อง

โนว์์ไอซ์์ 16 oz. ราคา 45 บาท และส้้ม
ยููซุุโซดาเย็็น 16 oz. ราคา 35 บาท เริ่่�ม
วางจำำ�หน่่ายใน 7-Eleven All Cafe ทุุก
สาขาทั่่�วไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 พฤษภาคม
2565 ที่่�ผ่่านมา

สาขา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พ.ค. ที่่�ผ่่านมา
ในส่่ ว นของ License Business ได้้
มีีเปิิดตััวแคมเปญสิินค้้าพรีีเมี่่�ยมของ
ตััวคาแรคเตอร์์ Warbie Yama ได้้แก่่
กล่่องข้้าวและแก้้วน้ำำ��สองชั้้�น ที่่�ท็อ
็ ปส์์เด
ลี่่� และแฟมิิลี่่ม
� าร์์ททุก
ุ สาขา ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 16
พ.ค. -14 มิิ.ย. 2565 นี้้� นอกจากนี้้�กลุ่่�ม
คาแรคเตอร์์ San-X ได้้มีีการเตรีียมจััด
งาน Virtual Run 2022 ในช่่วงไตรมาส
ที่่� 2 ของปีีนี้้� สำำ�หรัับกลุ่่�มคาแรคเตอร์์
Rilakkuma และ Sumikkogurashi ที่่�จะ
มีีการจััดงานเปิิดตััวแคมเปญทั้้�งในไทย
สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการ
ขยายการรัับรู้้�ในตััวคาแรคเตอร์์ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องทั้้�งในไทยและต่่างประเทศที่่�ทาง
TACC เป็็นตััวแทนอนุุญาตให้้ใช้้ลิิขสิิทธิ์์�
คาแรคเตอร์์ดัังกล่่าว

นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯได้้มีก
ี ารพััฒนาสิินค้้า
ใหม่่ร่ว
่ มกลัับกลุ่่�มลููกค้้า B2C โดยได้้เปิิด
ตััวเครื่่�องดื่่�มรสชาติิมะม่่วง กัับ Mango
Series เมนููน้อ
้ งใหม่่ จาก Jungle Café
มีีให้้เลืือก 3 เมนูู ได้้แก่่ Mango Yogurt
Smoothie ได้้ ร สหวานอมเปรี้้� ย วสุุ ด
ละมุุน, Iced Mango Soda สดชื่่�น ซาบ
ซ่่ า , Mango Smoothie วางขายที่่�
Jungle Cafe ใน Lotus's go fresh ทุุก

“มั่่�นใจว่่าสิินค้้าใหม่่ที่่�เราได้้มีีการพััฒนา
ร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�เป็็น Key Strategic
Partner และกลุ่่�มลูู ก ค้้ า B2C เพื่่� อ
กระตุ้้�นยอดขายต้้อนรัับหน้้าร้้อนใน
ช่่วงซััมเมอร์์ จะได้้รัับการตอบรัับจากผู้้�
บริิโภคอย่่างดีีเยี่่�ยม สนัับสนุุนยอดขาย
และรายได้้ในไตรมาส 2/65 เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง” นายชััชชวีี กล่่าว

น า ย ชัั ชชวีี  วัั ฒ น สุุ ข  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริิหาร บริิษัท
ั  ทีี.เอ.ซีี.คอน
ซููเมอร์์  จำำ�กัั ด (มหาชน) (TACC)

เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯได้้พััฒนาสิินค้้าใหม่่
เครื่่�องดื่่�มยูซุ
ู ผ
ุ สมเนื้้�อเปลืือกส้้มละเอีียด
รสชาติิเปรี้้�ยวอมหวาน มาพร้้อมกลิ่่�น
หอมอัันเป็็นเอกลัักษณ์์มีีส่่วนผสมของ
น้ำำ��ส้้มยูซุ
ู คั้้
ุ �นสดจากญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อให้้ได้้กลิ่่�น
รสยููซุุแท้้เหมืือนต้้นตำำ�รัับ เปรี้้�ยวหวาน
ลงตััว หอมสดชื่่�นเต็็มรสยููซุุ มีีมาให้้เลืือก
ถึึง 4 เมนูู ได้้แก่่ ชาส้้มยููซุุสโนว์์ไอซ์์ 16
oz. ราคา 45 บาท อเมริิกาโน่่ส้้มยููซุุเย็็น
16 oz. ราคา 40 บาท อเมริิกาโน่่ส้มยู
้ ซุ
ู ส
ุ
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วิิจััยกรุุงศรีีคาดทางการคงดอกเบี้้�ยนโยบายถึึงสิ้้�นปีี
ด้้วยการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจยัังอ่่อนแอ 
และเสถีียรภาพด้้านต่่างประเทศของไทยที่่�เข้้มแข็็ง
การขยายมาตรการลดภาษีีสรรพสามิิต

ผลการประเมิินของวิิจัย
ั กรุุงศรีีพบว่า่ หาก

จากภายนอกได้้ดีีกว่่าบางประเทศ สะท้้อน

น้ำำ��มัันดีีเซลจะช่่วยลดทอนผลกระทบต่่อ

กรณีีมีีการปรัับขึ้้�นราคาน้ำำ��มัันดีีเซลขึ้้�น 2

จากเสถีียรภาพด้้านต่่างประเทศของไทย

เศรษฐกิิ จ และพยุุ ง ความเชื่่� อ มั่่� น ของภา

บาท/ลิิตร จะส่่งผลต่่ออััตราเงิินเฟ้้อรวม

อยู่่�ในอัันดัับที่่�เข้้มแข็็งรองจากไต้้หวัันและ

คอุุตสากรรมที่่�อ่่อนแอ ในเดืือนเมษายน

สะสมใน 5 ไตรมาสเพิ่่�มขึ้้�น 0.49ppt จาก

เกาหลีี ซึ่่�งช่่วยลดความกัังวลเงิินทุุนไหล

ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นภาคอุุตสาหกรรมปรัับ

กรณีีฐาน และจะกระทบต่่อ GDP ในอีีก 3

ออก และ (iii) การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ

ลดลงสู่่�ระดัับต่ำำ��สุุดในรอบ 5 เดืือนที่่� 86.2

ไตรมาสถััดไปลดลง 0.17ppt จากกรณีีฐาน

ไทยยัังเติิบโตช้้าและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ

จาก 89.2 เดืือนมีีนาคม รวมทั้้�งดััชนีีความ

และหากมีีการปรัับราคาน้ำำ��มัันดีีเซลขึ้้�น 5

ในปีีนี้้�จะยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าก่่อนเกิิดการ

เชื่่�อมั่่�นฯ คาดการณ์์ 3 เดืือนข้้างหน้้า อยู่่�

บาท จะส่่งผลต่่ออััตราเงิินเฟ้้อรวมสะสม

ระบาด โดย GDP ไตรมาสแรกของไทย

ที่่� 95.9 จาก 99.6 เดืือนมีีนาคม สาเหตุุ

ใน 5 ไตรมาสเพิ่่�มขึ้้�น 1.23 ppt จากกรณีี

เติิบโตเพีียง 2.2% YoY ซึ่่�งอ่่อนแอกว่่า

สำำ�คััญจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการ

ฐาน และกระทบต่่อ GDP ในอีีก 3 ไตรมาส

เศรษฐกิิ จส่่ ว นใหญ่่ ใ นภูู มิิ ภ าค นอกจาก

ผลิิ ตที่่� ปรัั บตัั ว สูู ง ขึ้้� น ทั้้� ง จากราคาวัั ด ถุุ

ถััดไปลดลง 0.43 ppt จากกรณีีฐาน

นี้้� จากข้้ อ มูู ล คาดการณ์์ ข อง IMF พบ

ดิิบ ราคาพลัังงาน รวมถึึงค่่าขนส่่ง ขณะ

ว่่าระดัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของไทย

ที่่�กำำ�ลัังซื้้�อในประเทศได้้รัับแรงกดดัันจาก

ไทยอ่่อนไหวต่่อปััจจััยภายนอกน้้อยกว่่า

ตลอดทั้้� งปีี 2565 จะยัั งคงต่ำำ��กว่่ าระดัั บ

ภาวะค่่าครองชีีพที่่�สููงและปััญหาหนี้้�ครััว

เพื่่�อนบ้้าน อาจหนุุนให้้กนง.คงดอกเบี้้�ยใน

ก่่อนเกิิดการระบาด 1.5% ในขณะที่่�ประเท

เรืือน

ปีีนี้้�เพื่่�อรองรัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�

ศอื่่�นๆ กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจจะกลัับมา

ยัังฟื้้�นช้้า ล่่าสุุดผู้้�ว่่าธปท.ชี้้�ว่่ากนง. ยัังไม่่มีี

สููงกว่่าช่่วงก่่อนเกิิดการระบาดแล้้วราว

จากสถานการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่าง

ความจำำ�เป็็นต้้องปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยนโยบาย

1.6-13.4% ดัังนั้้�น แม้้ จะมีีแรงกดดัันต่่อ

รััสเซีียและยููเครนส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มัันดิิบ

ตามเฟดซึ่่�งมีีแนวโน้้มเร่่งปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ย

การปรัับขึ้น
้� ดอกเบี้้�ยนโยบาย แต่่การฟื้้น
� ตััว

ในตลาดโลกผัันผวนและปรัับตััวสููงขึ้้�น

อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสกััดการพุ่่�งขึ้้�นเงิินเฟ้้อ

ของเศรษฐกิิจไทยที่่�ยัง
ั อ่่อนแอเมื่่�อเทีียบกัับ

อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง สร้้ า งแรงกดดัั น ต่่ อ ราคา

อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนต่่างของดอกเบี้้�ยที่่�เพิ่่�ม

เพื่่�อนบ้้าน จึึงอาจมีีผลต่่อการปรัับนโยบาย

น้ำำ��มัันขายปลีีกในประเทศ โดยเฉพาะน้ำำ��มััน

ขึ้้�นอาจกระทบต่่อเงิินทุุนเคลื่่�อนย้้ายและ

ของกนง. นอกจากนี้้� สำำ�หรัับไทยการขึ้้�น

ดีีเซลซึ่่�งถืือเป็็นต้้นทุุนการผลิิตของทุุก

ตลาดเงิินผัันผวน

อััตราดอกเบี้้�ยในปีีนี้้�ไม่่น่่าจะช่่วยบรรเทา

ภาคอุุตสาหกรรม ย่่อมส่่งผลกระทบเป็็น

เงิินเฟ้้อด้้านอุุปทาน และอาจส่่งผลกระทบ

วงกว้้างต่่อภาคธุุรกิิจและประชาชน ล่่าสุุด

วิิจััยกรุุงศรีีคงคาดการณ์์ว่่ากนง. จะไม่่รีีบ

รััฐบาลอนุุมััติิขยายมาตรการลดอััตรา

ปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยนโยบายในปีีนี้้� เนื่่�องจาก

ภาษีีสรรพสามิิตน้ำำ��มัันดีีเซลเป็็น 5 บาท/

(i) แม้้อัต
ั ราเงิินเฟ้้อในปีีนี้้จ
� ะอยู่่�เหนืือกรอบ

ลิิตร (จากเดิิมลด 3 บาท/ลิิตร สิ้้�นสุุดวััน

เป้้าหมาย แต่่การเพิ่่�มขึ้น
้� ของอััตราเงิินเฟ้้อ

ที่่� 20 พฤษภาคมนี้้�) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 21

ไม่่ได้้กระจายเป็็นวงกว้้าง โดยมีีสััญญาณ

พฤษภาคม ถึึง 20 กรกฎาคม 2565 เพื่่�อ

เล็็กน้้อยของแรงกดดัันด้้านราคาที่่�เพิ่่�ม

จะช่่วยลดระดัับราคาขายปลีีกของน้ำำ��มััน

ขึ้้�นในภาคบริิการ เนื่่�องจากอุุปสงค์์ยัังคง

ดีีเซลไม่่ให้้สููงจนกระทบต่่อภาระค่่าครอง

อ่่อนแอท่่ามกลางตลาดแรงงานที่่�ซบเซา

ชีีพและการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ ซึ่่�งจาก

(ii) ไทยรองรัั บความเสี่่� ยงต่่ อผลกระทบ

ต่่อการฟื้้น
� ตััวของเศรษฐกิิจที่่ยั
� ง
ั เปราะบาง
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บล. โกลเบล็็ก มองเงิินเฟ้้อ-เฟดเร่่งขึ้้�นดอกเบี้้�ย
กดดัันดััชนีี แนะลงทุุนหุ้้�นรัับอานิิสงส์์ ศบค.
ปรัับโซนสีีคุุมโควิิด-เปิิดสถานบัันเทิิง
บล. โกลเบล็็ก (GBS) ประเมิินหุ้้�นไทย Sideway

สีีหรืือแบ่่งโซนในการควบคุุมโรคโควิิด ช่่วย

ที่่�รอปิิดการขาย (pending home sales)

จากความกัังวลผลกระทบเงิินเฟ้้อส่่งผล

หนุุนหุ้้�นกลุ่่�มท่่องเที่่�ยว พร้้อมเฝ้้าระวัังโรค

เดืือนเม.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิิจไทย

ให้้เฟดเร่่งขึ้้�นดอกเบี้้�ย ขณะที่่�เงิินเฟ้้อไทยมีี

ฝีีดาษลิิงจะเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องในหลายพื้้�นที่่�ทั่่�ว

โอกาสแตะระดัับสููงสุุดรอบ 14 ปีีเช่่นกััน จึึง

โลกหลััง WHO อยู่่�ระหว่่างการยกระดัับการ

ดัังนั้้�น แนะนำำ�กลยุุทธ์ล
์ งทุุนในหุ้้�นที่่�ได้้ประโยชน์์

ให้้กรอบการเคลื่่�อนไหวของดััชนีี 1,600 -

เฝ้้าระวัังไปในหลายประเทศที่่�ไม่่เคยพบการ

จาก ศบค. มีีมติิปรับ
ั ลดพื้้�นที่่�สีหรื
ี อ
ื แบ่่งโซนใน

1,650 จุุด พร้้อมแนะกลยุุทธ์์ลงทุุนหุ้้�นที่่�ได้้

ระบาดของโรคดัังกล่่าวมาก่่อน จำำ�นวนผู้้�ติิด

การควบคุุมโรคโควิิด-19 พร้้อมทั้้�งเคาะปลด

ประโยชน์์ ศบค. ปรัั บ โซนสีี คุุ ม โควิิ ด -เปิิ ด

เชื้้�อโรคฝีีดาษลิิง (Monkeypox) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นใน

ล็็อกเปิิดบริิการสถานบัันเทิิงโดนเริ่่�มวัันที่่� 1

สถานบัันเทิิง AOT- AAV-BA-BEM-ERW-

สหรััฐและยุุโรปบ่่งชี้�ว่
้ ่าไวรััสดัังกล่่าวได้้แพร่่

มิิ.ย.นี้้� ได้้แก่่ AOT, AAV, BA, BEM, ERW,

CENTEL-MINT-AWC-ASAPน่่าลงทุุน

กระจายไปทั่่�วชุุมชนต่่าง ๆ เป็็นวงกว้้าง จึึง

CENTEL, MINT, AWC และ ASAP

คาดการณ์์การเคลื่่�อนของดััชนีีอยู่่�ในกรอบ

นางสาววิิลาสิินีี บุุญมาสููงทรง 
ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยวิิ จัั ย บริิ ษัั ท
หลัั ก ทรัั พ ย์์ โกลเบล็็ ก  จำำ�กัั ด
หรืือ  GBS ประเมิินทิิศทางตลาดหุ้้�นไทย

1,600-1,650 จุุด

ส่่วนทิิศทางการลงทุุนในทองคำำ� นายณััฐวุุฒิิ
วงศ์์ เ ยาวรัั ก ษ์์ ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่า ยวิิ จัั ย บล.

ส่่วนปััจจััยที่่�ยัังคงต้้องจัับตาต่่อเนื่่�อง อาทิิ

โกลเบล็็ก กล่่าวว่่า แนวโน้้มราคาทองคำำ�ใน

กระทรวงพาณิิชย์์ แถลงตััวเลขการส่่งออก-

สััปดาห์์นี้้�ต้้องจัับตาเงิินเฟ้้อส่่วนบุุคคลหรืือ

สััปดาห์์นี้้มี
� โี อกาสแกว่่งตััวผัันผวนในลัักษณะ

นำำ�เข้้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิิจการคลััง

Core PCE ของเดืือนเมษายนและรายงาน

Sideway โดยนัักลงทุุนยัังกัังวลต่่อการปรัับ

ภาวะเศรษฐกิิ จภูู มิิ ภ าค ดัั ชนีี ค วามเชื่่� อ มั่่� น

การประชุุม FOMC ครั้้�งที่่�ผ่่านมาว่่าจะมีีมุุม

ขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยของเฟดเพื่่�อสกััดเงิินเฟ้้อ

อนาคตเศรษฐกิิจภููมิิภาค การประชุุม"เวิิลด์์

มองเชิิงลบเพิ่่�มเติิมหรือ
ื ไม่่ อีีกทั้้�งมุุมมองของ

อีีก 0.5% ในการประชุุม FOMC กลางเดืือน

อิิ โ คโนมิิ ก ฟอรั่่� ม "หัั ว ข้้ อ ในการประชุุ มคืื อ

เจมส์์ บููลลาร์์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์์หลุย
ุ ส์์

มิิถุุนายน โดยข้้อมููลจากริิฟิินิิทีีฟ ลิิปเปอร์์

"History at a Turning Point: Government

ซึ่่�งสนัับสนุุนให้้พาวเวลเร่่งขึ้้�นดอกเบี้้�ยเพื่่�อ

(Refinitiv Lipper) บ่่งชี้้�ว่่านัักลงทุุนทั่่�วโลก

Policies and Business Strategies" อีียูู

สกััดเงิินเฟ้้อที่่�ระดัับ 0.5% แต่่หากพิิจารณา

ปรัับลดการลงทุุนในกองทุุนพัันธบััตรและ

รายงานดััชนีีผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อ (PMI) ภาค

แนวโน้้มเงิินเฟ้้อเดืือนพฤษภาคมอาจเร่่งตััว

กองทุุนหุ้้�นรายสััปดาห์์ซึ่่�งสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 18

การผลิิต-ภาคบริิการขั้้�นต้้นเดืือนพ.ค. สหรััฐ

สููงกว่่าเดืือนเมษายน เนื่่�องจากราคาน้ำำ��ดิิบ

พ.ค. เนื่่�องจากมีีความวิิตกว่่า ภาวะเงิินเฟ้้อ

รายงานดัั ชนีี ผู้้�จัั ด การฝ่่ า ยจัั ด ซื้้� อ (PMI)

ที่่� ท รงตัั ว เหนืื อ กว่่ า ระดัั บ 105 เหรีี ย ญต่่ อ

และอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สููงขึ้้�นจะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ

ภาคการผลิิต-ภาคบริิการขั้้�นต้้นเดืือนพ.ค.

บาร์์เรล และสููงกว่่าเดืือนเมษายน

เข้้าสู่่�ภาวะถดถอย ส่่วนศููนย์์วิิจััยเศรษฐกิิจ

และยอดขายบ้้านใหม่่เดืือนเม.ย. สหรััฐเปิิด

และธุุ ร กิิ จ ธนาคารไทยพาณิิ ชย์์ ระบุุ ว่่ า

เผยยอดสั่่� ง ซื้้� อ สิิ น ค้้ า คงทนเดืื อ นเม.ย. สต็็

ดัังนั้้�นฝ่่ายวิิจัย
ั ประเมิินว่่าเฟดมีีแนวโน้้มเร่่งใช้้

เงิินเฟ้้อไทยปรัับตััวขึ้้�นต่่อเนื่่�องในช่่วงที่่�ผ่่าน

อกน้ำำ��มัั น รายสัั ป ดาห์์ และคณะกรรมการ

นโยบายการเงิินที่่�เข้้มงวดต่่อไป เพื่่�อสะท้้อน

มาประเมิินว่่าอััตราเงิินเฟ้้อเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2565

กำำ�หนดนโยบายการเงิินของธนาคารกลาง

ผ่่านทั้้�งอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรและดััชนีี

จะเร่่งตััวขึ้้�นถึึง 4.9% เป็็นอััตราเงิินเฟ้้อที่่�สููง

สหรััฐ(FOMC) เปิิดเผยรายงานการประชุุม

ดอลลาร์์ที่่�ทรงตััวระดัับสููง จึึงให้้กรอบการ

ที่่�สุุดในรอบ 14 ปีี

สหรััฐเปิิดเผยจำำ�นวนผู้้�ขอรัับสวััสดิิการว่่าง

ซื้้�อขายทองคำำ�ทีี 1,800-1,890$/oz หาก

งานรายสััปดาห์์ ตััวเลข GDP 1Q65 (ประมาณ

ราคาทองคำำ�ไม่่สามารถเบรคเหนืือแนวต้้าน

การครั้้�งที่่� 2) และยอดทำำ�สััญญาขายบ้้าน

ที่่� 1,860$/oz คำำ�แนะนำำ�ทยอยเทขายทำำ�กำำ�ไร

อย่่างไรก็็ตามทาง ศบค. มีีมติิปรัับลดพื้้�นที่่�
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บล. โกลเบล็็ก มองเงิินเฟ้้อ-เฟดเร่่งขึ้้�นดอกเบี้้�ย
กดดัันดััชนีี แนะลงทุุนหุ้้�นรัับอานิิสงส์์ ศบค.
ปรัับโซนสีีคุุมโควิิด-เปิิดสถานบัันเทิิง
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อินไซด์ Business
ช.การช่่าง มอบเงิินสนัับสนุุน
คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

SCN มุ่่�งยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตสัง
ั คม
มอบเงิิน 518,201 บาท สมทบกองทุุน
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

ธนาคารไทยพาณิิชย์์สนัับสนุุน
มููลนิิธิิสร้้างรอยยิ้้�มส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
แก่่ผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีภ
ี าวะปากแหว่่งเพดานโหว่่

ออโต้้แบคส์์ จััดเต็็มโปรโมชั่่�น
ฉลองสาขาใหม่่ "ประชาอุุทิิศ 91"
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สรุ ป มู ล ค่ า การซื้อขาย
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สรุ ป มู ล ค่ า การซื้อขาย
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